Dagindeling 25ste editie van de NEW FOREST SPORTDAG - 30 september 2017
New Forest Stamboek Rubrieken
Sportpony
4-6 jaar
9:00 Beatrixhal*
Hengsten
11.45 Beatrixhal*
7 jaar en ouder
9:00 Amaliahal**
* Exterieur keuring voor de rubriek sportpony 4-6 jaar en hengsten vindt plaats van 08.30 tot 12.00 uur voor de
KNHS stallen.
** Exterieur keuring voor de rubriek sportpony 7 jaar en ouder vindt plaats van 08.30 tot 12.30 uur voor de
KNHS stallen.
Prijsuitreiking *** op de pony voor de hoogst-geplaatsten (max. 3) per rubriek in de Funring is gepland om
14.45 uur direct gevolgd door het overkampen (zie hieronder Jubileum special).
Volgprijzen kunnen bij de hoofdtribune worden opgehaald zodra de uitslag bekend is.
De Alta beker die als wisselbeker al in 1964 voor het eerst is uitgereikt wordt ter beschikking gesteld aan de
beste sportpony uit alle 3 rubrieken
Jubileum special: de hoogst-geplaatsten (max. 3) van de Sportpony rubrieken kampen in de Funring over voor
een Internationale New Forest jury.
Daarmee kan de titel BEST of SHOW worden verkregen in ons Jubileumjaar voor de winnende pony en voor jou
als ruiter deze keer heel speciaal!!
Dressuurbelofte
4-6 jaar
9:00 Zandbaan*
Hengsten
10:45 Zandbaan*
7 jaar en ouder
11:30 Zandbaan*
*Exterieur keuring voor de rubriek dressuurbelofte vindt plaats van 08.30 tot 12.30 uur naast de KNHS stallen.
Pony’s in de rubriek 4-6 jaar en hengsten moeten echt voor 11.00 uur de pony aanbieden, anders kun je niet
meedoen in de uitslag omdat het punt voor exterieur dan ontbreekt.
Prijsuitreiking*** op pony voor de hoogst-geplaatsten (max. 3) in de Funring is gepland om 15.45 uur direct
gevolgd door het overkampen (zie hieronder Jubileum special).
Volgprijzen kunnen bij de hoofdtribune worden opgehaald zodra de uitslag bekend is.
Jubileum special: de hoogst-geplaatsten (max. 3) van de Dressuurbelofte rubrieken kampen op het hoofdterrein
over voor een Internationale New Forest jury.
Daarmee kan de titel BEST of SHOW worden verkregen in ons Jubileumjaar voor de winnende pony en voor jou
als ruiter deze keer heel speciaal!!
*** Bij het bepalen van de prijzenschaal wordt dezelfde verdeling toegepast als bij de KNHS rubrieken

Gymkana
11:00 Gymkana ring (zandbaan)
aanmelden bij de ringmeester
Prijsuitreiking aansluitend aan de rubriek in de gymkana ring.
Hengsten Verrichting Onderzoek
Dressuurproef (eigen ruiter)
12.30
Rijden door gastruiter (dressuur en springen) 14.00
Terreinrit, mits deze verreden kan worden
16:30
Hobbyklasse Dressuur

Beatrixhal
Beatrixhal
Steeplebaan

afgelast vanwege terreinconditie grasbanen

Officiële KNHS wedstrijdonderdelen
Dressuur
Klasse M2
aanvang 08:45 Ring 9 en 10
Klasse Z1/Z2 aanvang 10:25 Ring 9 en 10

Zandbaan
Zandbaan

Prijsuitreiking alle rubrieken binnen 1 uur na de laatste start. Indien het programma dit toelaat, worden prijzen
zonder pony in de Funring uitgereikt. Indien de Funring nog niet beschikbaar is, worden de prijzen bij de
hoofdtribune uitgereikt.
Dressuur rubrieken klasse B, L1, L2 en M1 zijn afgelast vanwege terreinconditie grasbanen
Springen, BB en B rijstijlwedstrijd zonder barrage.
Springen L, M, Z/ZZ klassiek parcours met ingebouwde barrage
aangegeven tijden zijn richttijden, alle springrubrieken worden aansluitend verreden
Klasse BB cat C
08.30 Springring zandbaan
Klasse B cat. C
08.55 Springring zandbaan
Klasse L cat. C
09.40 Springring zandbaan
Klasse BB cat. D
10.15 Springring zandbaan
Klasse B cat DE
11.15 Springring zandbaan
Klasse L cat DE
13.00 Springring zandbaan
Klasse M en Z cat C
14.30 Springring zandbaan
Klasse M cat D
14.40 Springring zandbaan
Klasse Z/ZZ cat D
15.40 Springring zandbaan
Prijsuitreiking aansluitend aan de rubriek in de springring.
Funring (zandbaan)
Huldiging prestatiepony's in diverse blokken tussen 11.00 uur en 15.30 uur.
Prijsuitreikingen verdeeld over de dag van KNHS dressuurrubrieken te voet.
Prijsuitreiking New Forest Stamboekrubriek SPORTPONY (planning 14.45)
Prijsuitreiking New Forest Stamboekrubriek DRESSUURBELOFTE (planning 15.45)
Uitreiking Altabeker aansluitend aan prijsuitreiking SPORTPONY.
De AMBASSADEUR 2017 wordt in het middagprogramma (planning 15.00 – 15.30 uur) aan het publiek bekend
gemaakt!!
Overkamping Sportpony en Dressuurbelofte voor Internationale New Forest Jury voor de titel BEST of SHOW.
Blokken huldiging prestatiepony's:
tussen 11.00 en 15.30 uur, de indeling staat vermeld op de website.

